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Consul General of Cabo Verde appeals to the Community:
Vote on Tuesday, November 4th

With the important upcoming elections in the United States next Tuesday, November 4th The
Consul General of Cabo Verde wants to appeal to the Cape Verdean Community, particularly
to those who are registered voters to participate in these elections and help choose their elected
officials.
https://www.youtube.com/watch?v=jsSLVpW2SG8
https://www.youtube.com/watch?v=4f1AENx9dXI

Following notice in three languages Creole, Portuguese and English.
A CALL FROM THE CONSULATE GENERAL OF CABO VERDE IN THE USA
If you are a Caboverdean-American Citizen and you are registered to vote, your vote is
important. Remember that many elections are decided by a very narrow margin. Exercise your
right! Don’t allow others to make decisions for you.
Elections are Tuesday, November 4th this year. Polls open early and close late. Contact one of
your representatives or your local Association if you are not sure where to vote, and make plans
not to miss it.
Check our Notes to find many more important reasons to vote!
With your vote you may contribute to greatly improve both your life and integration and that of
your community.
With your vote you also strengthen the relations between Cabo Verde and the United States!
APELU DI KONSULADO JERAL DI KABU VERDI NA MERKA
Si bô ê sidadon Kabuverdianu- Amerikanu y bu sta risensiadu pa vota, bu votu ê impurtanti.
Lembra ma eleison, txeu ora ê disididu pa un diferensa pikenu di votu! Exersi bu direitu!

1/2

nobidadetv.com | Nobidade TV Network-USA
Cape Verdean news, culture, music, art, and history. Notícias cabo-verdiana,
cultura, música, arte, e história. Cape Verde News | Notícias de Cabo Verde
http://nobidadetv.com

Ka bu dexa otus alguen skoji bus representatis.
Eleison ê tersa-fera, dia 4 di Nuvembru dês anu. Urna ta abri sedu y ta fitxa noti. Kontata bu
representati ô bu assosiason lukal si bu ka sabi undi ki bu ta vota y fazi planu pa bu ka fadjal!
Na notes nu teni txeu otus razon inpurtanti pamodi ki bu debi vota.
Ku bu votu bu podi kontribui grandementi pa midjora vida y integrason, tantu di bô komu di bu
komunidadi na sosiedadi merikanu.
Ku bu votu bu podi torna mas forti relasons entri Kabu Verdi e Mérka!
APELO DO CONSULADO GERAL DE CABO VERDE NOS EUA
Se é cidadão cabo-verdiano/americano e está recenseado para votar, o seu voto é importante.
Lembre-se que as eleições, muitas vezes são decididas por uma diferença pequena de votos!
Exerça o seu direito! Não deixe que outros escolham os seus representantes.
As eleições são já na Terça-feira, 4 de Novembro. As urnas estarão abertas de manhã à noite.
Contacte um dos teus representantes ou associação local, se ainda não sabe onde votar e faça
tudo para não deixar de votar.
Enumeramos várias outras razões importantes porque deve votar, no "Notes" desta página.
Com o seu voto, pode contribuir enormemente para a melhoria da sua vida e integração, bem
como da sua comunidade na sociedade norte-americana.
O seu voto ajuda ainda a reforçar as relações entre Cabo Verde e os Estados Unidos.

Consulado Geral de Cabo Verde nos EUA
300 Congress Street, Suite 204
Quincy, MA 02169
Tel. (617) 353-0014
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